بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -2شٌاسِ خذهت

 -1عٌَاى خذهت:اجرای شبکٍ َای فرعی آبیاری ي زَکشی

 -4هشخصات خذهت

ًام دستگاُ اجشایی :سازمان جُاد کشايرزی خراسان جىًبی -مذیریت اب ي خاک ي امًر فىی

ًام دستگاُ هادسٍ:صاست جْاد کشاٍسصی
ششح خذهت

هغالعِ ٍ احذاث شثکِ ّای فشعی آتیاسی ٍ صّکشی

ًَع خذهت

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

حاکویتی
هلی
تَلذ

ًحَُ آغاص خذهت

 -5جضییات خذهت

هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

هٌغقِ ای
سالهت

هالیات

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13321193133

بُرٌ برداران بخش کشايرزی

تصذی گشی
 استاًی
کسة ٍکاس

 شْشی
تاهیي اجتواعی

سٍستایی
ثثت هالکیت

آهَصش
تاصًشستگی هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا
سایر
ٍفات
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
تقاضای گیشًذُ خذهت
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
سایش... :
 تشخیص دستگاُ
دس صَست احذاث شثکِ اصلی آتیاسی ٍ صّکشی ٍ تٌا تِ دسخَاست کتثی کشاٍسصاى ٍ پس اص تاییذ هذیشیت آب ٍ
خاک استاى ًسثت تِ هغالعِ ٍ احذاث شثکِ ّای فشعی آتیاسی ٍ صّکشی اقذام خَاّذ گشدیذ.
قاوًن تًزیع عادالوٍ آب  ،بروامٍ َای پىج سالٍ تًسعٍ فرَىگی  ،اجتماعی ياقتصادی جمًُری اسالمی
ایران ي قًاویه بًدجٍ سىًاتی ي مًافقتىامٍ شبکٍ َای فرعی آبیاری ي زَکشی از محل بروامٍ تامیه ي
عرضٍ آب بٍ شمارٌ 10204

سال
فصل
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى  . . .خذهت گیشًذگاى دس :هاُ
هتَسظ هذتضهاًاسایِ خذهت :هذت صهاى اجشای پشٍطُ دس اسٌاد هٌاقصِ هشخص هیگشدد ٍ لیکي تِ ٍسعت پشٍطُ ٍ ٍجَد هٌاتع اعتثاسی کافی
تستگی داسد.
سال
فصل
هاُ
 . . .تاس دس:
یکثاس تشای ّویشِ
تَاتش
دس هَاسد ضشٍسی هشاجعِ هیگشدد.
تعذادتاس هشاجعِ حضَسی
پشداخت تصَست الکتشًٍیک
شواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلغ(هثالغ)
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال)
حساب اعالهی تَسظ هذیشیت ّای
سْن هشاسکت تْشُ تشداساى تِ استٌاد
تِ خذهت گیشًذگاى
قاًَى تَدجِ سٌَاتی

آب ٍ خاک ساصهاى جْاد کشاٍسصی تِ
تْشُ تشداساى

www.maj.ir
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

تش عشف ًوَدى هسایل ٍ هشکالت اجتواعی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ یا
استثاط تا دیگش دستگاُ
ّا )

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

ٍصاست ًیشٍ

اهَس آب شْشستاى

حق آتِ

هثلغ
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

استعالم الکتشًٍیکی
تشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استثاعخذهتثاسایش
دستگاّْای دیگش

ًام ساهاًِ ّای دیگش

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
 استاًی
شْشستاًی
استعالم
استعالم الکتشًٍیکی
غیش
الکتشًٍیکی
تشخظ
online

 -7استثاعخذهتثاسایشساهاًْْا (تاًکْای
اعالعاتی) دسدستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 سایش:فعالیت صیشتٌایی ٍ عوشاًی
فیلذّای هَسدتثادل

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

دستِای
()Batch

غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
 جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
 استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 شْشستاًی
سایش:
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)  ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
 پست الکتشًٍیک

اگشاستعالهغیشالکتشًٍیکیا
ست ،استعالم تَسظ:

دستگاُ
هشاجعْکٌٌذُ

هذیشیت جْاد کشاٍسصی
شْشستاى (ساصهاى جْاد
کشاٍسصی استاىّا)

 -9عٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

هذیشیت آب ٍ خاک ٍ اهَس
فٌی ٍ هٌْذسی استاى

-1
-2
-3
....

اعالعات جاهع
شثکِ آتیاسی ٍ
صّکشی
اعالعات جاهع
شثکِ آیاسی ٍ
صّکشی

دستگاُ
هشاجعْکٌٌذُ
دستگاُ
 هشاجعْکٌٌذُ

ً -13وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
ًوَداس فشآیٌذ هغالعِ ٍ اجشای شثکِ فشعی آتیاسی ٍ صّکشی
شرٍع
ارایِ درخَاست احذاث شبکِ فرعی آبیاری ٍ زّکشی بِ هرکس خذهات یا هذیریت جْاد کشاٍرزی هٌطقِ

بازدیذ صحرایی ٍ تائیذ احذاث شبکِ فرعی آبیاری ٍ زّکشی

اًتقال درخَاست بِ سازهاى جْاد کشاٍرزی استاى (هذیریت آب ٍ خاک ٍ اهَر فٌی ٍ هٌْذسی )

اًتقال درخَاست بِ ّوراُ فرم ّای تکویل شذُ  215برًاهِ پٌجن بِ هعاًٍت آب ٍ خاک ٍ صٌایع (دفتر
تخصصی) جْت برًاهِ ریسی ٍ درج پرٍشُ در هَافقتٌاهِ برای تاهیي اعتبار اجرای پرٍشُ

ارسال هَافقتٌاهِ ٍ تاهیي ٍ ارسال اعتبار الزم بِ استاى

برگساری هٌاقصِ اًتخاب هشاٍر

اًجام هطالعات هرحلِ اٍل ٍ دٍم تَسط هٌْذسیي هشاٍر ریصالح

تْیِ اسٌاد هٌاقصِ تَسط هٌْذس هشاٍر

اًتخاب پیواًکار ریصالح ٍ اجرای پرٍشُ احذاث شبکِ فرعی آبیاری ٍ زّکشی

تحَیل بِ بْرُ بردار

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:اقای
ششفی

تلفي:
-35632227131
3

پست الکتشًٍیکinfo@kj-:
agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:هذیشیت اب ٍ خاک ٍ اهَس فٌی

